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Vlastnosti produktu
Technologie
SPLASHControl
Vylepšená funkce
proti rozstřiku, pro
vaši čistší kuchyň.

POWERBell Plus
Přídavná mlecí
čepel.
Pro omezení
předpřipravování
surovin. Mixuje celá
jídla během pár
vteřin.
11 rychlostních
nastavení
Nastavitelná
rychlost pro
maximální
preciznost.

750 W motor
Výkonný a vysoce
účinný motor.

Povrch rukojeti
Strukturovaný
povrch rukojeti
zajistí bezpečné a
pohodlné používání,
navíc usnadní i
umývaní.
.

Technické parametry
EasyClick systém
Vylepšená konektivita
pro rychlejší a
jednodušší výměnu
příslušenství.
Příslušenství
zahrnuje
Sekáček
Naseká tvrdé sýry,
oříšky, bylinky a mrkve
během pár vteřin.

Dvojitá šlehací metla
Ideální náhrada za
tradiční ruční mixér.
Míchejte lehká těsta
na dorty a palačinky.
Užijte si až o 35 %
rychlejší přípravu
šlehačky¹.
.

Mixovací nádoba
Plastová nádobka
(600 ml), bez BPA²,
s označením ml a fl
oz.

¹ oproti Braun MQ10/MQS050 ² BPA-free jsou všechny části, které přichází do kontaktu s potravinou. Založeno na
nestranném testování.

Model

MQ 3125B

Type

4193

Barva

Bílá / uhlově šedá

SKU (INT)

0X22111426

EAN (INT)

8021098001498

Výkon
Materiál nohy
Lze mýt v myčce
(Neplatí pro motor a převody)

750 W
Nerezová ocel
⚫

EasyClick příslušenství

⚫

Počet rychlostí

11

Turbo režim

⚫

Rozměry produktu
(motor + noha)
Váha produktu
(motor +noha)

Přibližně (H) 400 x 53 Ø mm

Přibližně 783 g

Rozměry krabice
(d x š x v)

Přibližně 19,1 x 21,0 x 26,4
cm

Váha krabice
(včetně produktu)

Přibližně 1,40 kg

Rozměry převozní krabice
(d x š x v)
Váha převozní krabice

Přibližně 77,4x 22,0 x 28,2 cm
Přibližně 6,79 kg

Příslušenství v balení:
Nádobka
Dvojitá šlehací metla
Sekáček

600 ml
⚫
350 ml
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KRÁTKÝ POPISEK PRO ZALISTOVÁNÍ

Tyčový mixér, barva: bílá / uhlově šedá, 11 možností rychlosti pro přesné
nastavení správné rychlosti + režim turbo. Technologie PowerBell Plus pro
rychlejší a jemnější výsledky bez námahy. Výkonný a účinný750W motor.
Technologie SPLASHControl pro vaření bez nepořádku. Strukturovaná
rukojeť. EasyClick pro snadnou výměnu příslušenství. V balení: Dvojitá
šlehací metla, mixovací nádoba (600 ml) sekáček (350 ml). Váha přibližně
763 g.
EasyClick
Tento model MQ3105B je kompatibilní s příslušenstvím EasyClick s
označením: MQ 10 (šlehací metla), MQ 20 (350ml sekací nástavec), MQ
30 (500ml sekací nástavec), MQ 40 (1,25l sekací nástavec a drtič ledu),
MQ 50 (nástavec na pyré), MQ 60 (mlýnek na koření a kávu) a MQ 70
(food processor).

